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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 

Ο) 
Με την ΑΠ 891/27.1.1998 κοινή απόφαση των Υπουρ¬ 

γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω¬ 
σης και Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι 
κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού: 1) 
Βασιλική Μήτσιου από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού με το 
βαθμό Α’, Δέσποινα Σιμιτζόγλου από το ΕΠΥΕΘΑ με το 
βαθμό Β\ Ματθαιούλα Καλαντζή και Κων/να Μερεντίτη α¬ 
πό το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας με το βαθμό Β\ στη 
Γραμματεία του ΑΣΕΠ με το βαθμό που κατέχουν σε κε¬ 
νές οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας και κλάδου 
της ανωτέρω Υπηρεσίας. (Αριθ. βεβ. 1543/4.3.1998). 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.-Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Με την 416/10.2.98 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περι¬ 
φέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 παρόγρ. 4 του Ν. 2503/97, εντάσσεται και 
κατατάσσεται ο Μακρυλάκης Ευστάθιος-Νικόλαος του 
Δη μητριού, υπάλληλος της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων 
και Υδατικών Πόρων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ηρακλείου του κλάδου ΠΕΙ Γεωπονικού, με βαθμό Α’, 
στην Περιφέρεια Κρήτης στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών με 
αντίστοιχη μεταφοράτης θέσης του. 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
-Φ- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Με τη 1365/23.2.98 απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέ¬ 
ρειας Στερεός Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται ότι για τη στελέχωση 
της Περιφέρειαςοι υπάλληλοι που μεταφέρονται στην 
Περιφέρεια με την 3916/2.2.1998 απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ε¬ 
ντάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις που μεταφέρονται αυ¬ 
τοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του 
άρθρου 2 του Ν. 2503/97 και κατατάσσονται σε βαθμούς 
της κατηγορίας που υπηρετούν σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 38 του Ν. 2190/1994, ως εξής: 
ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ Κων/νος του Σωτηρίου, κλάδου ΔΕ 

Τεχνικού, με βαθμό Α' και πλεονάζοντα χρόνο στις 
4.12.97 έτη 9 και μήνες 6. 
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Αλέξανδρος του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ 

Τεχνικού, με βαθμό Β’ και πλεονάζοντα χρόνο στις 
4.12.97 έτη 2, μήνες 8 και ημέρες 22. 
ΣΤΕΦΟΣ Ιωάννης του Θεοδώρου, κλάδου ΔΕ Τεχνικού, 

με βαθμό Β’ και πλεονάζοντα χρόνο στις 4.12.97 έτη 3, μή¬ 
νες 12 και η μέρες 13. 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ 
-♦- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων 
Στην 295/9.2.98 διαπιστωτική πράξη του Γενικού 

Γραμματέα Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, που α¬ 
φορά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
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Βολίκη Κων/νουτου Γ εωργίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
35/25.2.1998/τ.Γ’, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις σφα¬ 
λμάτων: 
α) Αντί του εσφαλμένου: «από 19.2.98», τίθεται το ορθό: 

«από 2.2.98» και 
β) Αντί του εσφαλμένου: «(ημερομηνία υποβολής α’ αί¬ 

τησης 2.2.98)», τίθεται το ορθό: «(ημερομηνία υποβολής 
α’ αίτησης 19.1.98)». 

(Από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης) 

-Φ- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
(2) 

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα 
στις 27.2.1998 κατόπιν προτάσεως του Υφυπουργού 
Εθνικής Άμυνας κατά τις κείμενες διατάξεις: 
Προάγονται για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, σύμ¬ 

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5,16παρ. 12,18παρ. 
3 και 20 παρ. 4 του Ν. 2439/1996 οι παρακάτω Αξιωμα¬ 
τικοί: 
Στο βαθμό του Επισμηναγού, κατ’ εκλογή, οι Σμηναγοί 

Ιπτάμενοι: 
Πιταράς Νικηφόρος (14495) 
Αγορογιάννης Βασίλειος (14496) 
Τσούτσας Γρηγόριος (14497) 
Οι αξιωματικοί εντάσσονται στην επετηρίδα Επισμηνα- 

γών Ιπταμένων μετά τον Επισμηναγό Ιπτάμενο Πανδή 
Στέφανο (14494) και πριν τον Επισμηναγό Ιπτάμενο Σπίρ¬ 
το Νικόλαο (13070). 
Στο βαθμό του Σμηναγού, κατ’ εκλογή, οι Υποσμηναγοί 

Ιπτάμενοι: 
Μαρκόπουλος Θωμάς (16916) 
Πουλιάσης Νικόλαος (16917) 
Τζίμας Ιωάννης (16920) 
Οι αξιωματικοί εντάσσονται στην επετηρίδα Σμηναγών 

Ιπταμένων μετά τον Σμηναγό Ιπτάμενο Πουρλιάκα Ζήση 
(16915) και πριν τον Σμηναγό Ιπτάμενο Τσίκνα Κωνσταν¬ 
τίνο (15701). (Αριθ. βεβ. ΓΕΑ/ΔΕ3/3/15/27.2.1998). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

Με τη Φ.471.8/31/373161/Σ.206/23.1.98 απόφαση της 
Ειδικής Γραμματέως ΥΕΘΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις πάγιες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/- 
77 άρθρα 154 και 156), μετατάσσεται η Μ.Υ του ΥΕΘΑ/- 
ΓΕΣΣώρρου Μαρία (Α.Μ. 11537 με βαθμό Β’ από τον κλά¬ 
δο ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης (Γαζώτρια), σε κενή ομοιό- 
βαθμη οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - 
Λογιστικού. 

Με τη Φ.471.8/30/373160/Σ. 205/23.1.98 απόφαση της 
Ειδικής Γ ραμματέως ΥΕΘΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις πάγιες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/- 
77 άρθρα 155 και 156), μετατάσσονται οι παρακάτω μόνι¬ 
μοι υπάλληλοι του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, σε κενές ομοιόβαθμες ορ¬ 
γανικές θέσεις Κλάδων ανώτερης κατηγορίας από εκείνη 
στην οποία υπηρετούν με τον αναγραφόμενο, δίπλα για 
τον καθένα πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό κα¬ 
τά την 31.12.97 ως ακολούθως: 
Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: 
Ακριτίδου Σοφία, ΑΜ:21296 από τον Κλάδο ΔΕ 

Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Β’, χρόνος 1 έτος - 3 μή¬ 
νες - 22 ημέρες. 
Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού: 

Κουτούλα Βασιλική, ΑΜ: 15588, από τον Κλάδο ΥΕ 
Προσωπικού Καθαριότητας (καθαρίστρια), με βαθμό Δ’, 
χρόνος 0 έτη - 6 μήνες -18 ημέρες. 
Σταύρου Περσεφόνη, ΑΜ:21309, από τον Κλάδο ΥΕ 

Επιμελητών (τραπεζοκόμων) με βαθμό Γ’, χρόνος 1 έτος - 
7 μήνες -15 ημέρες. 
Στον Κλάδο ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης (Γαζωτή): 
Μπίμπη Σπυρίδωνα, ΑΜ: 14475, από τον Κλάδο ΥΕ 

Επιμελητών (κλητήρων) με βαθμό Δ’, χρόνος 0 έτη - 5 μή¬ 
νες - 9 ημέρες. 
Στον Κλάδο ΔΕ Τεχνικόύ/Τεχν. Κατεργ. Ξύλου (Ξυλουρ- 

γός): 
Ανυφαντή Νικόλαο ΑΜ:20958 από τον Κλάδο ΥΕ εργα¬ 

τών )Φορτ/τή) με βαθμό Δ’, χρόνος 1 έτος - 9 μήνες -15 η¬ 
μέρες. 
Στον Κλάδο ΔΕ Τεχνικόύ/εργάτη Χημικής Βιομηχανίας: 
Καρδάκη Γεώργιο, ΑΜ: 14456, από τον Κλάδο ΥΕ Εργα¬ 

τών (Εργάτη Γεν. Εργασιών) με βαθμό Δ’, χρόνος 0 έτη - 9 
μήνες -1 ημέρα. 

(Αριθ. βεβ. Δ/νσεως Οικονομικού ΓΕΣ 614914). 

Μετη Φ.471.32/ΑΔ 561290/20.2.98/ΓΕΑ/ΕΔΤ/Β5/τμ. 2ο α¬ 
πόφαση Ειδικής Γ ραμματέως ΥΕΘΑ, που εκδόθηκε σύμφω¬ 
να μετη Φ.470/167/7358/27.9.94 (ΦΕΚτ.Β’/28.9.94) απόφα¬ 
ση ΥΕΘΑ «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ΥΕΘΑ στον 
Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», διαπι¬ 
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
μόνιμου υπαλλήλου με βαθμό Α’, του Κλάδου ΔΕ Τεχνικού 
και μισθολογικό κλιμάκιο 14ο (ΔΕ) αρμοδιότητας Υπουρ¬ 
γείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας 
Ντούρα ΧρήστουτουΚων/νου (ΑΜ 1155) και απαλλάσσεται 
αυτός από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα από 6.2.98, ημε¬ 
ρομηνία που κατέθεσε τη δεύτερη αίτηση παραίτησής του. 

Μετη Φ.471.32/ΑΔ 561288/20.2.98/ΓΕΑ/ΕΔΤ/Β5/τμ. 2ο 
απόφαση Ειδικής Γ ραμματέως ΥΕΘΑ, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα μετη Φ.470/167/7358/27.9.94 (ΦΕΚτ.Β’/28.9.94) α¬ 
πόφαση ΥΕΘΑ «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ΥΕΘΑ 
στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυ¬ 
νας», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής 
σχέσης του μόνιμου υπαλλήλου με βαθμό Α', του Κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και μισθολογικό κλιμάκιο 13ο 
(ΔΕ) αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού 
Επιτελείου Αεροπορίας Κουτράνου Νικολάου του Ιωάννη 
(ΑΜ 1023) και απαλλάσσεται αυτός από τα υπηρεσιακά 
του καθήκοντα από 10.2.98, ημερομηνία που κατέθεσε τη 
δεύτερη αίτηση παραίτησής του. 

Με τη Φ.471.32/ΑΔ 561289/20.2.98/ΥΕΘΑ/ΓΕΑ/ΕΔΤ/- 
Β5/τμ. 2ο απόφαση Ειδικής Γραμματέως ΥΕΘΑ, που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τη Φ.470/167/7358/27.9.94 (ΦΕΚ 
τ.Β’/28.9.94) απόφαση ΥΕΘΑ «Περί μεταβίβασης αρμο¬ 
διοτήτων ΥΕΘΑ στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υ¬ 
παλληλικής σχέσης του μόνιμου υπαλλήλου με βαθμό Γ’, 
του Κλάδου ΥΕ Εργατών και μισθολογικό κλιμάκιο 26ο 
(ΥΕ) αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού 
Επιτελείου Αεροπορίας Σιατερλή Ιωάννη του Μιχαήλ (ΑΜ 
5906) και απαλλάσσεται αυτός από τα υπηρεσιακά του 
καθήκοντα από 9.2.98, ημερομηνία που κατέθεσε τη δεύ¬ 
τερη αίτηση παραίτησής του. 
Ο ανωτέρω μονιμοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 

1476/84 και έχει επιλέξει συνταξιοδοτικό φορέα το 
Δημόσιο. 

Η Ειδική Γραμματέας 
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
- (3) 

Με το Π.Δ. από 24.2.1998, που εκδόθηκε στην Αθήνα 
σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις απενεμήθη: 

1. Ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικας 
στους: 
ϋ03Ε ΒΑΡΑΕΙ. ΗυίΖΙ ΟΙΑνίΕΒ, Πρέσβυ της Βενεζουέ¬ 

λας. 
ΗΑΚ\Λ/ΟΝ 30ΝΘ, Πρεσβύτης Κορέας. 
ΥΑ5υΜΙΤ5υ ΚΐυΟΗI, Πρέσβυ της Ιαπωνίας. 
ΒΑνΕΕ ΗΟΝΘ3ΑΡΒΑΒΗΑ3, Πρέσβυ της Ταϋλάνδης. 
2. Ο Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος στους: 
ΒΒΙΙΝΟ ΡΒΕΥΤΑΟ, Εμπορικό Σύμβουλο στην Πρεσβεία 

της Αυστρίας. 
ΘϋΙΙϋΕΒΜΟ ΡΒΑΝΟΟ ΡΒΙΑ3, Εμπορικό Σύμβουλο 

στην Πρεσβεία της Ισπανίας. 
ΝΙΟΟΙ_ΑΑ3 ΑΒ!Ε νΑΝ ΟΡ3ΤΑΙ, Γεωργικό Σύμβουλο 

στην Πρεσβεία της Ολλανδίας. 
3. Ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος 

στους: 
ΜΘΒ ΑΝϋΒΕνν νΐ33ΑΝϋ ΤΗΑΝΥΑ-ΑΝΑΝ, Γραμματέα 

στην Πρεσβεία της Αγίας Έδρας. 
ύΟδΕΡΙΝΑ ΟΑΒΜΕΝ ΟΟΝΖΑΕΕΖΘΒΑΤΕΒΟΕ, Γραμμα¬ 

τέα Πρεσβείας Β’ στην Πρεσβεία της Βενεζουέλας. 
4. Ο Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος 

στους: 
3υΖΑΝΝΕ ΩΟΕΟ, Ακόλουθο στην Πρεσβεία της Γαλ¬ 

λίας. 
ΩΟΜΙΝΙΟϋΕ ΕΕ ΜΑ3ΝΕ, Ακόλουθο στην Πρεσβεία της 

Γαλλίας. 
ΜΑ3ΑΗΙ5Α Κ03ΑΚΑ, Ακόλουθο στην Πρεσβεία της Ια¬ 

πωνίας. 
ϋΝΝ ΜΕΒΕΤΕ 6ϋΝϋΕΒ3ΕΝ-ΖΕΒνθυ, Ακόλουθο στην 

Πρεσβεία Νορβηγίας. 
ΡΑΘΜΑΒ ΒΑϋΜ3ΤΑΒΚ, Ακόλουθο στην Πρεσβεία της 

Ο.Δ. της Γερμανίας. 
5. Ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής στους: 
ΝΙΟΟΕΑ5 ΟΑΕΕΑΒ13, Αντισμήναρχο Αεροπορικό 

Ακόλουθο στην Πρεσβεία της Γαλλίας. 
ΜΙΒΕΙΕίΕ ΜΙΙ330, Εκπαιδευτικό Σύμβουλο στην Πρε¬ 

σβεία της Γ αλλίας. 
ΡΒΑΝΚ ΡΒΙΙ5 ϋΕΝ3ΕΝ, Εμπορικό Ακόλουθο στην Πρε¬ 

σβεία της Δανίας. 
ΒΕΜΟ ΒΑΡΕΤΗ, Μορφωτικό Ακόλουθο στην Πρεσβεία 

της Ιταλίας. 
ΚΙ_ΑΙ)3 ΟΒΙΜΜΕΕ, Πρώτο Γραμματέα στην Πρεσβεία 

της Ο.Δ. της Γερμανίας. 
6.0 Αργυρός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής στους: 
ΙΐυΜΙΝΑϋΟ 3ΙΜΕΝΕΖ ΡΕΒΕΖ, Ακόλουθο στην Πρε¬ 

σβεία της Ισπανίας. 
ΚΙ_Αϋ3 ΑίΩΙΝΟΕΒ, Τρίτο Γραμματέα στην Πρεσβεία 

της Ο.Δ. της Γερμανίας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
(4) 

Μετην 7101/26.2.98 κοινή απόφαση Υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απο- 
σπάται από 5 Ιανουάριου 1998 στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Εθνικής Οικονομίας η Κυριακίδου Ανδρούλα, 

υπάλληλος της Ολυμπιακής Αεροπορίας του Κλάδου ΠΕ 
(ΑΜ 84720). 
Η ανωτέρω απόσπαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά ο- 

ποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Γενικού Γραμμα¬ 
τέα Εθνικής Οικονομίας Γεωργίου Παπάίωάννου. (Αριθ. 
βεβ. ΥΕΕ/ΥΠΕΘΟ 1411/4..3.1998). 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ 
-φ- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
(5) 

Με την 1021926/642/0001/16.2.98 κοινή απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέν¬ 
τρωσης και τουΥπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα μετις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 22,23,24,25 
του Ν. 2266/94, του άρθ. 20 του Ν. 2515/97 καιτου άρθ. 17 
παρ. 8 του Ν. 2527/97, μετατάσσεται ο ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Αντώνιος του θωμά, υπάλληλος της Περιφέρειας 
Κενρικής Μακεδονίας με το Β’ βαθμό, του κλάδου ΤΕ 
Τεχνολογικών Εφαρμογών σε κενή ομοιόβαθμη οργανική 
θέση του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών/ειδικότη- 
τας Πολιτικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής του 
Υπ. Οικονομικών/Κτηματική Υπηρεσία Ν. Δωδεκάνησου. 
Ο παραπάνω υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει 

στην υπηρεσία που μετατάσσεται επί μία πενταετία και 
δεν μπορεί να μετατεθεί ή αποσπασθεί πριν την πάροδο 
της πενταετίας. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομικών 
2518/27.2.1998). 

Ο! ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΑΥΡ. ΜΠΕΝΟΣ ΠΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Μετην 1007709/232/0001/19.1.98 απόφαση των Υπουρ¬ 
γών Οικονομικών και Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
εκδόθηκε σύμφωνα μετις διατάξεις του Ν. 1824/88 άρθ. 5 
παρ. 7, μετατάσσεται ο Μυτιληναίος Μιχαήλ του Δη μη¬ 
τριού, εκπαιδευτικός Δ/θμιας εκπαίδευσης του Κλάδου ΠΕ 
19 (Πληροφορικής) με το Γ βαθμό, που υπηρετεί με από¬ 
σπαση στο 2ο Γ ραφείο ΔΕ Ανατ. Αττικής από ΤΕΣ Αχαρνών, 
στο Υπουργείο Οικονομικών, σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής - Ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ 
(ΒΟΡΤΜΑΒΕ), μετο βαθμό και το κλιμάκιο που κατέχει, χω¬ 
ρίς την αποζημίωση του αρθ. 1 του Ν. 1824/88. (Αριθ. βεβ. 
Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομικών 2213/20.2.1998). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ 

Μετην 1024261/759/0001/19.2.1998 πράξη του Υπουρ¬ 
γού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα μετις κείμενες 
διατάξεις, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη¬ 
λικής σχέσης της υπαλλήλου Χατζηευθυμιάδη Φωτεινής 
του Προδρόμου, με το Δ’ βαθμό του κλάδου ΤΕ 
Πληροφορικής - Ειδικότητας Πληροφορικής (50ΓΓ- 
\Λ/ΑΒΕ),από 16.2.98, ημερομηνία υποβολήςτης δεύτερης 
αίτησής της. 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη 

ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
- (6) 

Με τη ΒΙ/415/30.1.1998 απόφαση Δ/ντριας Διοικητικού 
του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου), 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε α¬ 
ποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της υπαλλήλου, 
με Α’ βαθμό της ΔΕ κατηγορίας του Κλάδου ΔΕ Διοικη- 
τικός-Λογιστικός Μαρίας-Ελένης Σκόδρα του Δη μητρίου- 
Ηρακλή και απαλλάχθηκε από τα υπηρεσιακά της καθή¬ 
κοντα από 30.1.1998, ημερομηνία υποβολής δεύτερης αί¬ 
τησης παραιτήσεως. 

Η Διευθύντρια 
ΣΤ. ΝΤΟΝΤΟΥ 

Με τη ΔΠ/Φ6.9/6239/3.3.98 διαπιστωτική πράξη του 
Προϊσταμένου της Δ/νσης Προσωπικού της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται 
αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση του υπαλλήλου της 
ΓΓΒ Κωνσταντίνου Μπόθου του Θεοδώρου βαθμού Α’, 
κλάδου ΔΕ Τεχνικών με 15ο μισθ. κλιμάκιο και διαπιστώ¬ 
νεται η λύση της υπαλληλικής του σχέσης από 16.2.1998, 
ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση, 
εμμένοντας στην παραίτησή του. 

Ο Προϊστάμενος 
Μ. ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ 

-4- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(7) 

Με τη Δ16α/77/11/71/25.2.98 πράξη της Διευθύντριας 
της Γενικής Γ ραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ- 
ΔΕ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
διαπιστώνεται ότι στις 3.2.98 λύεται αυτοδίκαια η υπαλ¬ 
ληλική σχέση από την Υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ 
του υπαλλήλου με Β’ βαθμό του κλάδου ΥΕ Φυλάκων - 
Νυκτ/κων Γεωργίου Κουσαρίδατου Ιωάννη, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 2065/92. 

Η Διευθύντρια 
Ε. ΠΕΠΠΑ 

-Φ- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

(8) 
Με την Η/1483/4.3.98 διαπιστωτική πράξη που εκδόθη¬ 

κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπη¬ 
ρεσία της Λάνη Ανδρονίκης, υπαλλήλου με βαθμό Γ’, του 
κλάδου ΥΕ2 Καθαριστριών, της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΥΠΕΠΘ, από 4.3.1998, επειδή στις 3.3.1998 υπέβαλε τη 
δεύτερη αίτηση παραίτησής της. 

Με την Η/1458/3.3.98 διαπιστωτική πράξη Διευθυντή 
Δ/κού του ΥΠΕΠΘ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη¬ 
λικής σχέσης απάτην υπηρεσία της Εξοχίδου Ευανίας, υ¬ 
παλλήλου με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕΙ Διοικητικού της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ, από 28.2.1998, επειδή 

στις 27.2.1998 υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησής 
της. 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 
ΑΑ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
-Φ- 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Με τη Φ.10.1/354/16.2.98 απόφαση Νομάρχη Ηρα¬ 
κλείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την 
υπηρεσία του Παπαδομιχελάκη Κων/νου του Κων/νου, 
κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Δασκάλων, με βαθμό Α’ και 
Μ.Κ. 3, του 19ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου, του 2ου Γρα¬ 
φείου Π.Ε. Ν. Ηρακλείου (Α.Μ. 505458) από 16.2.1998, 
δεδομένου ότι την ημερομηνία αυτή κατέθεσε δεύτερη 
αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΑΚΗΣ 
-4- 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Με την 352/13.2.98 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνωνπου 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία η ΛΙΑΠΙΚΟΥ 
Βασιλική του Μιχαήλ, νηπ/γός του 1ου νηπ/γείου Περά¬ 
ματος, με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 1 από 5.2.98. (Α.Μ. 
450387). 

Με την 408/23.2.98 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, απο¬ 
λύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία η ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ 
Ειρήνη του Χρήστου, δ/λα του 1ου Πειραματικού Δ.Σ. 
Ιωαννίνων, με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 1 από 18.2.98. (Α.Μ. 
518193). 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ 
-Φ- 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Με τη 873/16.2.98 διαπιστωτική πράξη Νομάρχη 
Λακωνίας, έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση του 
εκπ/κού Τσαγγάρη Παναγιώτη Κλ. ΠΕΙ με βαθμό Α’ και 
Μ.Κ. 2 του Εσπερινού Λυκείου Σπάρτης από την ενεργό 
Δημόσια υπηρεσία, λόγω υποβολής αίτησης εμμονής 
σε παραίτηση πριν την παρέλευση ενός μήνα απο 
16.2.98. 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Προϊστάμενος Δ.Δ.Ε. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ 
-Φ- 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Με τη Φ.10.1/286/5.2.1998 απόφαση Νομάρχη 
Μαγνησίας που εκδόθηκεσύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία η 
Λάμπρου Νίκη του Ευαγγέλου, δ/λα του 1ου Δ. Σχ. 
Βόλου, με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 1 κλάδου δ/λων Π.Ε. κατη¬ 
γορίας, γατί τη 2.2.1998 υπέβαλε 2η αίτηση παραίτη¬ 
σης. (Α.Μ. 514983). 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Προϊστάμενος Δ.Π.Ε. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Με την 885/3.3.98 απόφαση του Προϊστάμενου του 
3ου Γραφείου Δ.Ε. Α’ Δ/νσης Ν. Αθήνας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, έγινε αποδεκτή 
η παραίτηση από την υπηρεσία του Νιάτσου Παναγιώτη 
του Ευαγγέλου, κλ. ΠΕ2 με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 1 του 
36ου Γυμν. Αθηνών που μας υπέβαλε στις 3.3.98 ημε¬ 
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής 
του. 

Ο Προϊστάμενος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΗΣ 

Με τη 1585/3.3.98 απόφαση του προϊσταμένου του 
Γραφείου Τ.Ε.Ε. Αθηνών της Α’ Δ.Δ.Ε. της Ν. Αθηνών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώθηκε ότι γίνεται αυτοδίκαια δεκτή η αίτηση 
παραίτησης από την υπηρεσία και λύνεται η υπαλληλι¬ 
κή σχέση του Ραχιώτη Απόστολου, εκπ/κού λειτουργού 
κλ. ΠΕΙ7 με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 01 του ΤΕΛ Καισαριανής 
από 27.2.98, ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτη¬ 
σή του με την οποία εμμένει στην παραίτησή του. 

Ο Προϊστάμενος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ 

Με τη 16/1.12.1997 διαπιστωτική πράξη Προϊστα¬ 
μένου του 4ου Γραφείου Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ν. 
Έβρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν, λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
Ευκαριανού Κυρατσώς του Δημητρίου (Α.Μ. 580608), 
με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 12, που υπηρετεί οργανικά στο 8ο 
Δημ. Σχολείο Ορεστιάδας, υπαλλήλου του ΥΠΕΠ, κλά¬ 
δου Π.Ε. Εκπ/κών Αγγλικής Γλώσσας από 1.12.1997, 
επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 εδάφιο 2 λύε¬ 
ται η υπαλληλική σχέση αυτοδικαίως, αφού έχει υποβά¬ 
λει δεύτερη αίτηση εντός μηνός από την αρχική αίτηση 
παραίτησής της από την υπηρεσία. 

Ο Προϊστάμενος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

Με την 454/3.3.98 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης 
Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, έγινε αποδεκτή η 
παραίτηση από την υπηρεσία του Τίκα Ηλία του 
Βασιλείου (Α.Μ. 525100) του 15ου Δημ. Σχολείου Καρ¬ 
δίτσας 1ου Γραφείου Πρωτ. Εκπ/σης Καρδίτσας, με 
βαθμό Α’ και Μ.Κ. 2 και απολύεται αυτοδίκαια από 
3.3.98 λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης στις 3.3.98, 
της πρώτης υποβληθείσης στις 23.2.1998. 

Ο Προϊστάμενος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΠΠΑΣ 
-Φ- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
(9) 

Με την 307450/3.3.98 Πράξη του Υπουργού 
Γεωργίας, διαπιστώνεται ότι η παραίτηση του υπαλλή¬ 
λου του κλάδου ΥΕ5 Βοηθητικού Προσωπικού με 
βαθμό Β’ και μισθολογικό κλιμάκιο 19ο Κοσμίδη Πανα¬ 
γιώτη του Ιωάννου, θεωρείται ως γενομένη δεκτή και 
λύεται αυτοδίκαια από 21.2.98 η υπαλληλική σχέση, 
καθόσον κατά την ανωτέρω ημερομηνία υποβλήθηκε η 
δεύτερη αίτησή του με την οποία εμμένει στην παραίτη¬ 

σή του από την υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 73 
του Ν. 2065/92. 

Με την 308554/3.3.98 Πράξη του Υπουργού Γεωργίας, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της υπαλλήλου του κλά¬ 
δου ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων με βαθμό Α’ και μισθολο- 
γικό κλιμάκιο 14ο Μιχαλά - Μπαμπλένη Σταματίας θεω¬ 
ρείται ως γενομένη δεκτή και λύεται αυτοδίκαια από 
3.3.98 η υπαλληλική σχέση, καθόσον κατάτην ανωτέρω η¬ 
μερομηνία υποβλήθηκε η δεύτερη αίτησή της με την ο¬ 
ποία εμμένει στην παραίτησή της από την υπηρεσία, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 73 του Ν. 2065/92. 

Με την 308553/3.3.98 Πράξη του Υπουργού Γεωργίας, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της υπαλλήλου του κλά¬ 
δου ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων με βαθμό Α’ και μισθολο- 
γικό κλιμάκιο 15ο Νικολάου - Καραγγέλη Ανδρομάχης θε¬ 
ωρείται ως γενομένη δεκτή και λύεται αυτοδίκαια από 
3.3.98 η υπαλληλική σχέση, καθόσον κατά την ανωτέρω 
ημερομηνία υποβλήθηκε η δεύτερη αίτησή της με την ο¬ 
ποία εμμένει στην παραίτησή της από την υπηρεσία, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 73 του Ν. 2065/92. 

Με την 308307/27.2.98 Πράξη του Υπουργού Γεωργίας, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της υπαλλήλου του κλά¬ 
δου ΔΕ4 Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμό Α’ και μισθο- 
λογικό κλιμάκιο 12ο Καράγιωργα Κανέλ\ας του Παναγιώ¬ 
τη θεωρείται ως γενομένη δεκτή και λύεται αυτοδίκαια α¬ 
πό 27.2.98 η υπαλληλική σχέση, καθόσον κατά την 
ανωτέρω ημερομηνία υποβλήθηκε η δεύτερη αίτησή της 
με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από την υπηρε¬ 
σία, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 2065/92. 

Ο Διευθυντής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ 
-Φ- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

(ίο) 
Με τη ΔΥ1α/2786/19.2.98 διαπιστωτική πράξη της 

Προϊσταμένης της Δ/νσης Προσωπικού του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 73 Ν. 2065/92 (ΦΕΚ 113/92/τ.Α’), τη 
ΔΥ3α/οικ. 943/96 (ΦΕΚ 986/31.10.96 τ.Β’) υπουργική 
απόφαση και του ΔΙΔΑΔ/Φ.26/264/1911/19250/19241/- 
14.7.92 Τηλετυπικού Σήματος του Υπουργείου Προ¬ 
εδρίας της Κυβέρνησης, διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης της Ξύδη - Παναγιωτο- 
πούλου Ασπασίας, υπαλλήλου της Δ/νσης Κοιν. 
Πρόνοιας Ν.Α. Αιτωλ/νίας, με Α’ βαθμό, 5ο Μ.Κ.του κλά¬ 
δου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας από 30.1.98, επειδή στις 
12.1.98 υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία 
και προ της παρελεύσεως του μηνός, στις 30.1.98 υπέ¬ 
βαλε δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή της 
βάσει της οποίας σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η 
παραίτησή της γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή και λύεται 
η υπαλληλική της σχέση από την ημερομηνία της υπο- 
βολής της. 

Με τη ΔΥ1α/2753/16.2.98 διαπιστωτική πράξη της 
Προϊσταμένης της Δ/νσης Προσωπικού του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 73 Ν. 2065/92 (ΦΕΚ 113/92/τ.Α’), τη 
ΔΥ3α/οικ. 943/96 (ΦΕΚ 986/31.10.96 τ.Β’) υπουργική από¬ 
φαση και του ΔΙΔΑΔ/Φ.26/264/1911/19250/19241/14.7.92 * 
Τηλετυπικού Σήματος του Υπουργείου Προεδρίας της 
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Κυβέρνησης, διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη¬ 
λικής σχέσης του Γερούλια Αθανάσιου του Ιωάννου, υπαλ¬ 
λήλου της Δ/νσης Υγείας - Πρόνοιας Ν.Α. Βοιωτίας, με Α’ 
βαθμό, 16ο Μ.Κ.του κλάδου ΔΕ Τεχνικού από 2.2.98, επειδή 
στις 30.1.98 υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία 
και προ της παρελεύσεωςτου μηνός, στις 2.2.1998 υπέβα¬ 
λε δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του βάσει 
της οποίας σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η παραίτη¬ 
σή του γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή και λύεται η υπαλληλι¬ 
κή του σχέση από την ημερομηνία της υποβολής της. 

Η Προϊστάμενη 
Γ. ΖΗΡΟΥ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
-Φ- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
(11) 

Με τη 14807/26.2.98 υπουργική απόφαση διορίσθηκε 
Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών ο Μάρκος 
Μαχμούντ Χασεμί - Τούσι, πτυχιούχος της Νομικής Σχο¬ 
λής που πέτυχε στις εξετάσεις υποψηφίων Δικηγόρων 
Εφετείου Αθηνών Β' εξεταστικής περιόδου 1997 με 
βαθμό «Καλά» 7.84 και έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας 
Γ.Ν. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

Με την 33464/25.2.1998, Υπουργική απόφαση διορί¬ 
σθηκαν Δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι παρακάτω 
ΓΓτυχιούχοιτης Νομικής Σχολής που πέτυχαν στις εξετά¬ 
σεις υποψηφίων Δικηγόρων Εφετείου Αθηνών Β’ εξετα¬ 
στικής περιόδου 1997 και έχουν τα νόμιμα προσόντα. 

πήρε το βαθμό 
«Πολύ Καλά» 

Ευφροσύνη Γερ. Σιμοπούλου 8,36 
Πολυξένη Ανδρέα Λιβά 8,12 
Δημήτριος Σταύρου Δαβάκης 8,08 
Άννα Νικολάου Λεοντίου 8,04 
Βασίλειος Ηλία Κουτσομπόλης 8 

«Καλά» 
Μελπομένη Γρηγορίου Κόκκοτου 7,72 
Μαργαρίτα Γεωργίου Κορωναίου 7,52 * 
Χρυσάνθη Αλέξανδρου Κανάρη 7,48 
Οδυσσέας Αθανασίου Ρούσκας 7,36 
Αντώνιος Ανδρέα Μπράβος 7,32 
Δημήτριος Χρήστου Ράμπος 7,16 

Με την 32264/25.2.1998, Υπουργική απόφαση διορί- 
σθηκαν Δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι παρακάτω 
πτυχιούχοιτης Νομικής Σχολής που πέτυχαν στις εξετά¬ 
σεις υποψηφίων Δικηγόρων Εφετείου Αθηνών Β’ εξετα¬ 
στικής περιόδου 1997 και έχουν τα νόμιμα προσόντα. 

πήρε το βαθμό 
«Πολύ Καλά» 

Παρασκευή Θεοδοσίου Κανδύλη 8,72 
Αικατερίνη Κων/νου Θεοδωροπούλου 8,56 
Μαριλένα Νικολάου Καλοφώνου 8,56 
Άννα Αχιλλέα Λάγια 8,32 
Αγγελική Κων/νου Καββαθά 8,24 
Ειρήνη Ιωάννη Αντωνογιωργάκη 8,24 
Αικατερίνη Κων/νου Αθανασούλια 8 
Χρυσούλα - Χριστίνα Μαρίνου Τζουμάκη 8 

«Καλά» 
Χριστόφορος Παναγιώτη Πάνος 7,76 
Ιωάννης Αθανασίου Μπάτσος 7,64 

Ευαγγελία Μάριου Ζωγραφάκη 7,52 
Δημήτριος Παναγιώτη Γιολδάσης 7,32 
Νεκταρία Γεωργίου Κουτσαντωνάκη 7,04 

Με την 34525/25.2.1998, Υπουργική απόφαση διορί¬ 
σθηκαν Δικηγόροι στα πιο κάτω Πρωτοδικεία οι παρακά¬ 
τω πτυχιούχοιτης Νομικής Σχολής που πέτυχαν στις εξε¬ 
τάσεις υποψηφίων Δικηγόρων Εφετείου Αθηνών Β’ εξε¬ 
ταστικής περιόδου 1997 και έχουν τα νόμιμα προσόντα. 

Στο Πρωτοδικείου Αθηνών 

πήρε το βαθμό 
«Πολύ Καλά» 

Ευγενία Βασιλείου Γερμανού 8,40 
Ανθούλα Δημητρίου Δήμητσα 8,32 
Λάζαρος Ανδρέα Μέμος 8,28 
Ιωάννης Αντωνίου Κάππος 8,20 
Σοφία Ηλία Αγγέλου 8,16 
Ειρήνη Γεωργίου Ζήση 8 

«Καλά» 
Αμαλία Νικολάου Αδαμάκου 7,96 
Ανδριανή Χρήστου Μανιάτη 7,92 
Αγγελική Διονυσίου Σπαθάρου 7,84 
Δέσποινα Γεωργίου Σπανούδη 7,64 
Ελένη Πέτρου Μάγειρα 7,64 
Φωτεινή Γεωργίου Παναγιωτοπούλου 7,60 
Νικόλαος Δημητρίου Καραγιάννης 7,28 

Στο Πρωτοδικείο Χανίων 

Μαρία Γ ρηγορίου Κονδυλάκη 7,92 

Με την 33491/26.2.1998, Υπουργική απόφαση διορί¬ 
σθηκαν Δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης οι πα¬ 
ρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής που πέτυχαν 
στις εξετάσεις υποψηφίων Δικηγόρων Εφετείου Θεσσα¬ 
λονίκης Β’ εξεταστικής περιόδου 1997 και έχουν τα νόμι- 
μα προσόντα. 

πήρε το βαθμό 
«Καλά» 

Ελένη Γεωργίου Κατσάρου 6,80 
Μαριάνθη Παναγιώτη Καλλαϊτζή 6,32 
Ευλαμπία Αριστείδη Καρανικολάου 6,08 

Με την 34676/26.2.1998, Υπουργική απόφαση διορί¬ 
σθηκε Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η Αθη- 
νά Ευαγγέλου Κουρκουτίδου, πτυχιούχος της Νομικής 
Σχολής που πέτυχε στις εξετάσεις υποψηφίων Δικηγό¬ 
ρων Εφετείου Θεσσαλονίκης Β’ εξεταστικής περιόδου 
1997 με βαθμό «Καλά» 6,60 και έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Με την 35793/26.2.1998, Υπουργική απόφαση διορί¬ 
σθηκε Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών η Αναστασία 
Βασιλείου Κεδίκογλου, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής 
που πέτυχε στις εξετάσεις υποψηφίων Δικηγόρων 
Εφετείου Αθηνών Β’ εξεταστικής περιόδου 1997 με βαθ¬ 
μό «Πολύ Καλά» 8,08 και έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Με την 37293/27.2.1998, Υπουργική απόφαση διορί¬ 
σθηκε Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών η Βασιλική 
Δημητρίου Σουλτανιά, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής 
που πέτυχε στις εξετάσεις υποψηφίων Δικηγόρων Εφε¬ 
τείου Αθηνών Β’ εξεταστικής περιόδου 1997 με βαθμό 
«Καλά» 7,76 και έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΕΥΔ. ΜΠΡΑΤΣΑΛΗ 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στην 20643/13.2.1998 απόφαση Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ:32/19.2.1998 /Τ.Γ’ και 
αφορά διορισμούς Δικηγόρων γίνεται διόρθωση μόνο ως 
προς το πατρώνυμο της διοριζόμενης μεταξύ άλλων 
Δήμητρας Χαράλαμπου Κακέτση από το εσφαλμένο «Δή¬ 
μητρα Βασιλείου Κακέτση» στο ορθό «Δήμητρα Χαρά¬ 
λαμπου Κακέτση». 

(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) 
-Φ- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
(12) 

Με την ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/10075/26.2.98 απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις, κατατάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 10 και 11 του Ν. 2266/94, τηςπαραγ. 3του άρ¬ 
θρου 4 του Ν. 2273/94 και της παραγ. 8 του άρθρου 3 του 
Ν. 2349/95, σε προσωρινή θέση ειδικότητας Ιματιοφύ- 
λακα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, που συνιστάται με την απόφαση αυτή στο 
Υπουργείο Πολιτισμού, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων 
της παραγ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2266/94 ο Δημήτριος 
Δημόπουλοςτου Γεωργίου, ο οποίος κατά τη δημοσίευση 
του ανωτέρω νόμου απασχολείτο στο καταργηθέν ΝΠΔΔ 
«ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι¬ 
καίου ορισμένου χρόνου εξυπηρετώντας πάγιες και διαρ¬ 
κείς ανάγκες αυτού και επειδή έχει το νόμιμα προσόντα. 
Οι αποδοχές του ως άνω κατασσομένου, για τις οποίες 

ισχύει και η παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2266/94,καθορί¬ 
ζονται, σύμφωνα με τις οικείες συλλογικές συμβάσεις ερ¬ 
γασίας. 
Ο ανωτέρω διατίθεται στο Εθνικό Θεάτρο, κατά τα ορι¬ 

ζόμενα στην περ. α της παραγ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
2273/94, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 
3του Ν. 2349/95. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΠΟ/4633/22.12.97). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

Με την 4945/19.2.98 απόφαση της Προϊσταμένης της 
Δ/νσεως Δ/κού του Υπουργείου Πολιτισμού, που εκδόθη¬ 
κε με τις κείμενες διατάξεις ανακαλείται η 4697/13.10.97 
απόφαση του ιδίου Υπουργείου, με την οποία διαπιστώ¬ 
θηκε ότι λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από 
3.10.97, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης πα¬ 
ραίτησης του Νικολάου Αναγνωστόπουλου του Δημη- 
τρίου, τέως μόνιμου υπαλλήλου με βαθμό Α’ και 19ο Μ.Κ., 
του Κλάδου ΔΕ22 Φύλαξης - Πληροφόρησης του ΥΠΠΟ, 
επειδή η παραίτηση αυτή οφείλετο, όπως προκύπτει από 
την 22015/16.12.97 πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους με πλάνη ως προς τον συντάξιμο χρόνο υπηρε¬ 
σίας το η δε θέση που κατείχε παραμένει κενή, (γνωμοδό¬ 
τηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 1221/67, πράξεις ΑΣΔΥ αριθμ. Π. 
247/67,3590/73 και αποφάσεις ΣΕ αριθ. 143/54,1664/62, 
3336/78, 2924/83). (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠ ΠΟ/997/23.2.98). 

Με την ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/8269/27.2.1998 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουρ¬ 
γείου Πολιτισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, διαπιστώνεται η αυτοδίκαη λύση της υπαλληλι¬ 
κής σχέσης του Αδαμάντιου Διαμαντόπουλου του 
Ηρακλή, μόνιμου υπαλλήλου, με βαθμό Α’, του κλάδου ΤΕ 
Εφόρου Βιβλιοθήκης της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών 
και απαλλάσσεται από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα από 

16.2.1998, (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραιτήσεωςτου) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ¬ 
θρου 73 του Ν. 2065/92. 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
ΑΝΝΑ ΚΑΡΠΟΥΖΗ 

Με την ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/10662/27.2.1988 πράξη Προϊ¬ 
σταμένου Β’ Τμήματος της Δ/νσης Διοικητικού του 
Υπουργείου Πολιτισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται ότι λύεται, αυτοδίκαια, 
η υπαλληλική σχέση με την υπηρεσία της Μαρίνας, 
Παναγοπούλου συζ. Κων/νου, μόνιμης υπαλλήλου - μου¬ 
σικού 5ης Κατηγορίας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, 
στις 31.12.1997, επειδή συμπλήρωσε κατά την ημερομη¬ 
νία αυτή το 67ο έτος της ηλικίας της. 

Ο Προϊστάμενος κ.α.α. 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
(13) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Με τη 211512/9/12-κστ/27.2.1998 απόφαση του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τίθεται σε αυτε- 
πάγγελτη αποστρατεία, λόγω σωματικής ανικανότητας, 
με το βαθμό που φέρει και δεν εγγράφεται στο στέλε¬ 
χος της Εφεδρείας, ο Ανθυπαστυνόμος Κόκκας Ιωάν¬ 
νης του Νικολάου (Α.Γ.Μ. 211512), που γεννήθηκε το 
έτος 1944 στο Βόλο Μαγνησίας, ο οποίος κρίθηκε με τη 
2 από 28.1.1998 γνωμάτευση της Αναθεωρητικής 
Υγειονομκής Επιτροπής (ΑΘ.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυ¬ 
νομίας ΑΝΙΚΑΝΟΣ για την ενεργό υπηρεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και για την υπηρεσία γρα¬ 
φείου αυτής και συνεπώς ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΟΣ. 

Ο Αρχηγός 
Αντιστράτηγος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(14) 
Με την ΥΠΑ/Δ9/Α/853/290/23.2.98 πράξη του 

Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έγινε αποδεκτή η 
υποβληθείσα παραίτηση από την ενεργό υπηρεσία του 
υπαλλήλου Θεοφάνη Ευθυμίου του Χρήστου με βαθμό 
Α’ κλάδου ΠΕΙ από 7.1.98 ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραιτήσεώς του, οπότε λύθηκε η 
υπαλληλική του σχέση από την ίδια αυτή ημερομηνία 
(7.1.1998). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ 

Με τη Φ. 101/176/128/20.2.1998 απόφαση του Προϊ¬ 
σταμένου της Δ/νσης Προσ/κού του Υπουργ. Μεταφο¬ 
ρών και Επικοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, απολύεται ο υπάλληλος Θωμάς 
Σιούμπουρας του Αθανασίου, με βαθμό Δ’ του κλάδου 
ΥΕ Επιμελητών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι¬ 
νωνιών, επειδή του επιβλήθηκε με την 6/27.9.1996 εκτε¬ 
λεστή πειθαρχική απόφαση του Υπηρεσιακού - Πει¬ 
θαρχικού Συμβουλίου Προσωπικού η πειθαρχική ποινή 
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της οριστικής παύσης, για τα πειθαρχικά αδικήματα της 
παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος, της αδικαιο¬ 
λόγητης αποχής από της εκτελέσεως του καθήκοντος 
επί τριάντα τουλάχιστον ημέρες και πλέον τούτων και 
δη καθ’ υποτροπή ομοίων παραπτωμάτων του έτους 
1990 δια τα οποία του επεβλήθη η πειθαρχική ποινή της 
διακοπής του προς προαγωγή δικαιώματος επί δύο έτη, 
καθώς και της χαρακτηριστικώς αναξίας υπαλλήλου 
διαγωγής εντός της υπηρεσίας, στα οποία υπέπεσε. 

Ο Προϊστάμενος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΟΣ 
-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

(15) 
Με την 25515/Ζ/6200/26.2.1998 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύ- 
ουσες διατάξεις, μετατάσσεται η Διαμάντω Σταυροπού- 
λου, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Ρ του κλάδου ΔΕ2 
Δακτυλογράφων - Στενοδακτυλογράφων σε συνιστώμε- 
νη προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου 
ΤΕ1 Διοικητικός - Λογιστικός (Προσωρινός) με βαθμό Ρ 
τον οποίο κατέχει και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 
οκτώ (8) χρόνια, τρεις (3) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέ¬ 
ρες, στις 16.2.1998, ο οποίος χρόνος διανύθηκε με το 
προσόν της κατηγορίας στην οποία μετατάσσεται. 
Στην ανωτέρω χορηγείται το 16ο μισθολογικό κλιμά¬ 

κιο, το οποίο λογίζεται ότι κατέχει από 1.11.1996 και 
επίδομα χρόνου υπηρεσίας 20% το οποίο της καταβάλ¬ 
λεται από 1.11.1996. 

Με την 25514/Ζ/6199/26.2.1998 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις, μετατάσσεται ο Δήμος Ιωάννης, μόνιμος υ¬ 
πάλληλος με βαθμό Π του κλάδου ΔΕΙ Διοικητικός σε συ- 
νιστώμενη προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΤΕ του 
κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων - Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών 
(Προσωρινός) με βαθμό Γ’ τον οποίο κατέχει και πλεονά¬ 
ζοντα χρόνο στο βαθμό τέσσερα (4) χρόνια, δέκα (10) μή¬ 
νες και είκοσι οκτώ (28) ημέρες, στις 16.2.1998, ο οποίος 
χρόνος διανύθηκε με το προσόν της κατηγορίας στην ο¬ 
ποία μετατάσσεται. 
Στην ανωτέρω χορηγείται το 16ο μισθολογικό κλιμά¬ 

κιο, το οποίο λογίζεται ότι κατέχει από 8.11.1998 και 
επίδομα χρόνου υπηρεσίας 16% το οποίο του καταβάλ¬ 
λεται από 8.1.1998. 

Με την 26175/Ζ/6272/26.2.1998 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύου- 

σες διατάξεις, μετατάσσεται ο Παναγιώτης Χονδρογιάν- 
νης, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Η του κλάδου ΔΕΙ 
Διοικητικός σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση της κα¬ 
τηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ6 Συντηρητών Μηχανημάτων 
(Προσωρινός) με βαθμό Π τον οποίο κατέχει και πλεονά¬ 
ζοντα χρόνο στο βαθμό οκτώ (8) χρόνια, τρεις (3 μήνες και 
δεκαπέντε (15) ημέρες, στις 16.2.1998, ο οποίος χρόνος 
διανύθηκε με το προσόν της κατηγορίας στην οποία με¬ 
τατάσσεται. 
Στον ανωτέρω χορηγείται το 16ο μισθολογικό κλιμά¬ 

κιο, το οποίο λογίζεται ότι κατέχει από 1.11.1996 και 
επίδομα χρόνου υπηρεσίας 20% το οποίο του καταβάλ¬ 
λεται από 1.11.1996. 

Με την 158/Ζ/51/26.2.1998 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύου- 
σεςδιατάξεις, μετατάσσεταιη Μαρία Νικολαρά, μόνιμη υ¬ 
πάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΔΕ5 Μεταφραστών - 
Διερμηνέων σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση της κα¬ 
τηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ1 Διοικητικός - Λογιστικός 
(Προσωρινός) με βαθμό Β’ τον οποίο κατέχει και πλεονά¬ 
ζοντα χρόνο στο βαθμό τέσσερα (4) χρόνια, πέντε (5) μή¬ 
νες και δεκαπέντε (15) ημέρες, στις 16.2.1998, ο οποίος 
χρόνος διανύθηκε με το προσόν της κατηγορίας στην ο¬ 
ποία μετατάσσεται. 
Στην ανωτέρω χορηγείται το 14ο μισθολογικό κλιμά¬ 

κιο, το οποίο λογίζεται ότι κατέχει από 1.9.1997 και επί¬ 
δομα χρόνου υπηρεσίας 28% το οποίο της καταβάλλε¬ 
ται από 1.9.1997. 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ 

Με την 4723/Ζ/896/4.3.1998 απόφαση της Δ/ντριας 
Διοίκησης του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαπι¬ 
στώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του Γεωρ¬ 
γίου Μοδάτσου, μονίμου υπαλλήλου με βαθμό Α’ του 
κλάδου ΠΕ2 Τύπου του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ, 
από 3.3.1998, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί¬ 
τησης παραίτησης, η οποία έγινε αυτοδικαίως αποδε¬ 
κτή. 
Με την 4599/Ζ/855/4.3.1998 απόφαση της Δ/ντριας 

Διοίκησης του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαπι¬ 
στώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του Παναγιώ¬ 
τη Σταθάκη, μονίμου υπαλλήλου με βαθμό Β’ του κλά¬ 
δου ΥΕ1 Επιμελητών του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ, 
από 27.2.1998, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησης, η οποία έγινε αυτοδικαίως αποδε¬ 
κτή. 

Η Διευθύντρια 
ΙΣΜΗΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


